


Agnieszka Drummer
germanistka, lingwistka, lektorka niemieckiego, 
wykładowczyni akademicka

ukończone 2 kierunki studiów
(jeden w Niemczech: tłumaczka przysięgła, 
drugi w Polsce: magister pedagogiki – edukacja medialna)

autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników

ok. 25 lat spędzonych w Niemczech w środowisku Niemców
(prywatnie i zawodowo, m.in. prowadzenie szkół językowych)

Metoda Agnieszki Drummer (www.MetodaAD.pl) – autorski
„łopatologiczny” kurs niemieckiego online

bardzo aktywna online: facebook - ponad ćwierć miliona
fanów, blog, bezpłatne materiały (newslettery), Akademia AD

www.agnieszkadrummer.pl



Postanowienia noworoczne 
Neujahrsvorsätze

DEUTSCHLAND

• Uprawiać więcej sportu
• Zdrowiej się odżywiać
• Schudnąć
• Rzucić palenie
• Ograniczyć picie alkoholu
• Żyć oszczędniej
• Mniej czasu w mediach  

społecznościowych
• Ograniczyć stres w pracy
• Mieć lepsze wyniki w pracy
• Przejść na wegetarianizm

POLSKA

• Rzucić palenie
• Uprawiać regularnie sport
• Zacząć się zdrowo odżywiać
• Znaleźć nowe hobby
• Czytać więcej książek
• Spędzać więcej czasu z rodziną
• Schudnąć
• Ograniczyć picie alkoholu
• Zmienić pracę
• Nauczyć się języka obcego



der Vorsatz, die Vorsätze

•postanowienie, zamiar

• vorsätzlich – zamierzony, 
umyślny, umyślnie, rozmyślnie

•np.: jemanden vorsätzlich töten 
– zabić kogoś z premedytacją







1. Mehr Sport treiben



Bewegen wir uns!

• Ich treibe Sport. Uprawiam sport.

• Treibst du Sport? Czy uprawiasz sport?

• Welchen Sport treibst du? Jaki sport uprawiasz?

• Ich treibe keinen Sport. Nie uprawiam sportu.

• Warum treibst du keinen Sport? Dlaczego nie uprawiasz sportu?

• Ich gehe ins Fitnessstudio. Chodzę na siłownię.

• Ich spiele Fußball. Gram w piłkę nożną.

• Ich trainiere Karate. Trenuję karate.



1. Mehr Sport treiben



2. Sich gesünder ernähren



essen – das Essen

• die Ernährung odżywianie
• sich ernähren odżywiać się
• das Essen jedzenie

• gesund – gesünder – am gesündesten

Ich ernähre mich gesund, aber du ernährst dich noch gesünder und meine Schwester 
ernährt sich am am gesündesten.

Bananen sind gesund, Äpfel sind gesünder und Karotten sind am gesündesten.





3. Abnehmen



Chudniemy!

• abnehmen chudnąć
• zunehmen tyć 

• Ich nehme leicht zu. Łatwo tyję.

• Ich nehme schwer ab. Z trudem chudnę.

• Ich habe 3 kg zugenommen. Utyłam 3 kg.
• Ich habe 2 kg abgenommen. Schudłam 2 kg.



4. Sparsamer leben



• sparen oszczędzać

• sparsam oszczędny

•die Sparkasse kasa oszczędnościowa

•die Ersparnisse oszczędności

• jemandem etwas ersparen oszczędzić komuś czegoś

•das Sparkonto konto oszczędnościowe

•die Sparbüchse skarbonka



5. Mehr Zeit mit Familie/Freunden
verbringen



•der Freund, die Freundin przyjaciel, przyjaciółka

•die Freundschaft przyjaźń

•die Freunde przyjaciele

•die Freude radość
(Ode an die Freude – Oda do radości)

(die) Zeit, (den) Abend, (die) Ferien, (die) Freizeit, (die) Kindheit, 
(den) Urlaub, (die) Nacht, (den) Sommer, (das) Wochenende, (den) 
Nachmittag, (das) Leben, (den) Tag, (die) Jugend verbringen

verbringen:



6. Mit dem Rauchen aufhören



aufhören mit (D)

• Ich höre (damit) auf.
Rzucam to.

• Wann möchtest du damit aufhören?
Kiedy chcesz to rzucić?

• Warum hörst du damit nicht auf?
Dlaczego tego nie przestaniesz?

• Hör auf!
Przestań!

• Ich habe damit aufgehört.
Rzuciłam/-em to.

• Es hört auf zu regnen. 
Przestaje padać.

• Unsere Freundschaft hat aufgehört. 
Nasza przyjaźń się skończyła.



7. Weniger Alkohol trinken



der Alkohol

• das Bier

• der Wodka

• der Wein

• Ich trinke keinen Alkohol.

• Was möchtest/magst du trinken?

• helles Bier / dunkles Bier / alkoholfreies Bier

• kleines Bier / großes Bier / Weizenbier



8. Weniger Zeit in sozialen
Medien verbringen



verbringen - spędzać

verbringen – verbrachte – hat verbracht

Er hat den Sommer in Frankreich verbracht. Spędził lato we Francji.

Sie hat die Nacht im Bett verbracht. Spędziła noc w łóżku.

Wir haben die Zeit mit Arbeit verbracht. Spędziliśmy (ten) czas na pracy.

Sie verbrachte den Tag mit Putzen. Spędziła dzień na sprzątaniu.

Sie verbrachte den Nachmittag allein. Spędziła popołudnie sama.



9. Weniger Stress im Büro



der Stress

• Ich habe viel Stress in der Arbeit. Mam dużo stresu w pracy.

• Ich habe keinen Stress in der Arbeit. Nie mam stresu w pracy.

• Die Arbeit ist (nicht) stressig. Praca (nie) jest stresująca.

• Ich bin (voll) im Stress. Jestem totalnie w stresie. (potocznie)



10. Bessere Leistungen im Job 
zeigen



• die Leistung 
rezultat, wynik, osiągnięcie, wyczyn; usługa; moc; świadczenie

• gute, hervorragende, starke Leistungen
dobre, wybitne, świetne osiągnięcia

• schlechte, schwache Leistungen
złe, słabe wyniki

• besondere Leistungen
szczególne zasługi/osiągnięcia

• sportliche Leistungen
osiągnięcia sportowe



11. Vegetarier / Veganer werden



werden – „stawać się”, „robić się”

• alt werden Er wird alt. On się starzeje.

• krank werden Klara wird krank. Klara się rozchorowuje.

• reich werden Werde reich! Wzbogać się!

• glücklich werden Er wurde glücklich. On stał się szczęśliwy.

• Es wird kalt. Ochładza się.

• Es wird dunkel. Ściemnia się.

• Es wird unangenehm. Robi się nieprzyjemnie.



die Ernährung - odżywianie

• vegetarische Ernährung odżywianie wegetariańskie

• vegane Ernährung odżywianie wegańskie

• Vegetarier essen hauptsächlich Pflanzen (manchmal auch Eier, Milch, Honig, 
Fisch)

• Veganer verzichten komplett auf tierische Produkte

• In Deutschland leben 7 Millionen Vegetarier (also 8-9% der Bevölkerung), 
davon sind über eine Million Veganer.



hauptsächlich

• das Haupt głowa

• die Hauptattraktion główna atrakcja

• der Hauptbahnhof dworzec główny

• die Hauptsache istota sprawy, rzecz najważniejsza

• der Hauptmann kapitan 

• das Hauptbüro główne biuro

• der Hauptgrund główny powód

• das Hauptmenü menu główne



verzichten auf Akk
zrzekać się, rezygnować z czegoś

• Im neuen Jahr verzichte ich auf Schokolade.
W nowym roku z/rezygnuję z czekolady.

• Er verzichtet auf sein Recht.
On zrzeka się swojego prawa (do czegoś).

• Sie muss auf Alkohol verzichten.
Ona musi zrezygnować z alkoholu.

• Worauf willst du verzichten?
Z czego ty chcesz zrezygnować?









Kalendarniki

•A1: 1092 słówka

•A2: 1456 słówek

•B1: 1820 słówek

W sumie: 4368 słówek

https://wydawnictwoad.pl/

https://wydawnictwoad.pl/


Kolejny bezpłatny webinar 6 lutego

Temat: !Najważniejsze! Słówka dosłownie 
ratujące życie! – nie tylko dla opiekunek

A już za chwilę (21.30) wykład specjalnie dla 
posiadaczy pakietów L/XL Akademii AD:
Żelazne, przejrzyste i zrozumiałe zasady budowy niemieckich zdań 

– część 1



Bardzo
dziękuję 

za uwagę ☺

www.AgnieszkaDrummer.pl
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Sonntag

Februar

Do zobaczenia: 6 lutego!


